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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ دسمبر ١۵
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٢٧  

  
 تر عنوان الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ  د:    د غيب عالم - ٧٣           

  : د غير مسأله   - ٧۴

د غير عربي ټکی، په لغت کي د بٻل، جال، بل، ماسوا، پردي او داسي نورو په مانا کاريږي، چي اغيار 

د حق په الر کي  . ھغه منشأ ده ديا حسادت رخه . غيرت د غير له يوځای والي کرکه ده . ١ ئيې د جمعي حالت د

د اسالمي تصوف او عرفان لوی . ته وا نه وړي ] بل چا، بل شي او بلي خوا [ غير و، چي د چا زړه ئغيرت داد

يوازي  د ذکر، بې خبرۍ او ميني په )  کي مړ ع٩١٠ م  يا ٩٠٩/  ھـ ق٢٩٨ يا ٢٩٧په ( نيد بغدادي   جُ -مخکښ

  .  ٢ئحالت کي غيرت روا  بللئ  د

په اسالمي .  ځه وړل، د تصوف او عرفان له  ډٻرو اساسي او ارزږښتناکو مسألو څخه ده د غير له من

 )لويه( لو د بل  چايا بل شي شريکول  تر ټولو ستره او سره او عبادت يمينله تصوف او عرفان کي د حق تعالی 

سأله کي يادونه سوې ده، د لوی  لکه څنگه چي، د هللا سبحانه و تعالی د ذات او صفتو په م.ڼله کيږي گ) ناهگ(گونا 

عارفان .  د غير منل د ھغه ستر ذات له شان او جالل سره بشپړ تضاد او مغايرت لري  څښتن په ذاتي صفتوکي

تر څو زړونه د داسي بتانو . د انسان په زړه کي د ھر بت او حجاب موجوديت د شرک يوه بڼه ده باور لري، چي 

ران او حتا ناممکن گ، غورل سي، د معرفت او توحيد پر الر گام پور ته کولاو حجابو له ميني او طلسمه ونه ژ

  . کار دئ 

حق  تعالی د . د سالکانو په عرفاني ډکټورينو کي د غير دنسته والي نظريه ژوره  قرآني  ريښه  لري 

له حکم  »  . . . ان هللا يغفر الذنوب جمعيا« )۵٣: ٣٩( قرآن عظيم الشان  د زمر د سورې د دروپينځوسم آيت 

د سورې  په يوسلو  د نسآء .  نه بخښي  ھيڅکله سره سم  د انسانانو ټولي گوناوي بخښي؛ خو د شرک گونا 
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د حق تعالی له خواد  شرک  نه بخښولو؛ او د شريک بې الرۍ ته  په داسي څرگندو  کي) ١١۶: ۴( شپاړسم آيت 

يغفر ما دون ذلک لمن يشآء و من يشرک با فقد ضل ضلال ان هللا ال يغفر ان يشرک به و « : ټکو اشاره سوې ده 

ياني خدای په ريشتيا سره ھغه څوک نه بخښي، چي له ده سره شريک ومني، له خپلي ارادي سره سم،  د  » بعيدا

، چي له خدای سره ئاو ھغه څوک، بې شکه بې الري د ) ييچي تر شرک او کوپر کښته ( ھغه چا گونابخښي 

) ٣٨: ١٨( د کھف د سورې په اته دٻرشم آيت .  ئ اسي څوک له خدايه ډٻر  ليري او بې الري دد.  شريک مني 

 هللا تعالی  د منلو؛ او له ھغه سره د ه دگ په توکي د خپل يوازني څښتن » لکنا ھوهللا ربی و ال اشرک بربی احدا« 

وال يشرک فی .  . .  (ه وروستۍ برخه د  ھمدې سورې  د شپږ دٻرشم آيت پ.  خبره راغلې ده ،ھيچا د نه برابرۍ

دکھف د . ي ي کي ويل سوي دي، چي هللا سبحانه و تعالی په خپل امر او ُحکم کي څوک نه شريک)حکمه احدا

 کي له شرک څخه د ) و اليشرک بعبادة ربه احدا . . . (په وروستۍ برخه ) ١١٠: ١٨( سورې د يوسلو لسم آيت 

التشرک با ان .  . .«  ) ١٣: ٣١( سورې په ديارلسم آيت  د لقمان د.  ده ژغورني په اړه ، الرښوونه سوې 

( د فاطر د سورې د څلوٻښتم آيت . کي بياھم د شرک د گونالوی والي ته اشاره سوې ده   » الشرک لظلم عظيم

لقو االرض ام قل ارء يتم شرکاء کم الذين تدعون من دون هللا ارونی ماذا خ« : په پيل کي راغلي دي  ) ۴٠: ٣۵

ايا تاسي خپل ھغه شريکان وينئ، چي بې !  ووايه) دوی ته !  اې محمده(  ياني » .  . . لھم شرک فی السموت 

خدايه به مو د ھغو عبادت کاوه؟  راوښياست، چي ستاسي دغو معبودانو په مځکه کي څه شي پيداکړي دي؛ او د 

کي ھم ) ۴: ۴۶( د احقاف د سورت  په څلرم آيت .   ي شريک د) له خدای سره ( اسمانو په پيدايښت کي څوک 

  . حکم  ته اشاره سوې ده ھمدغه راز

داسي  » . .  . قل للمؤمنين يغضو من ابصارھم« ) ٢۴:٣٠( عارفان، د نور  د سورې  دٻرشم  آيت 

سير ته په عرفاني مخکښان  ھمدې تف» . مؤمنانو ته وواياست، چي له محارمو سترگي پټي کړي «  : ي  يتفسير

سالکان  بايد د سر سترگي پټي کړي، چي محارم و نه گوري؛ او د زړه سترگي «  : ي يپاملرني سره استدالل ک

  ». ٣پټي کړي، چي غير و نه ويني

د خدای د مينانو يوه نخښه داده، چي تل  د . صوفي او عارف پر دواړو دنياوو بې خدايه بل څه نه ويني   

 په ھر څه کي يوازي ، ميني الرويانيد ريښتين .  يي تعالی  په فکر او ذکر کي ډوب اغيارو له مخي پټ؛ او د هللا

د پينځمي  ( ي ابومجد مجدود بن آدم سنايي غزنو- سي  عرفاني  ادب  ساالرؤد پا. د خپل معشوق مخ  ويني 

 ھـ ق ۵۴۵  – ۵٢۵ھجري پيړۍ د د وھمي نيمايي په لومړييو يا منځنييو کلوکي، په غزني کي  زٻږٻدلئ؛ او د 

 کي بې خالق تعالی  نور ھر ) حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة(په خپل مشھور عرفاني اثر ) ئ کلوتر منځ مړ سو

او ھر ھغه څه ته د لوبو او بازييو په سترگه و گورئ، چي د لوی څښتن له  ؛يڅه  ظلي، مجازي او خيالي  گڼ

  :ي يالري بٻل 

                 ھر چي جز راه حق مجازی دان«   

   » ۴ھر چي جز کار اوست بازی دان 

زموږ باريک بين عرفاني شاعر، علي محمد مخلص،  ھم په خپل ژور عارفانه کالم کي د غير مسأله په 

ي، چي د ذات  پٻژندني او يپه يوه غزله  کي، عرفاني سالکانو ته خبرداری ورک. ھر اړخيزه توگه څٻړلې ده 

د ده په اند، له زړه څخه د شرک د .   پاک کړي ېتوگه، تل  زړونه  د غير له  ھري بڼتوحيد د اساسي عنصر په 

  :ي يپه له منځه وړولو سره د حق تعالی بې مثله انوار جلوې ک شکل او ھر ډول ھر

  !              دل له غيره زنگه پاک کړه
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   په کښي مخ گوره قابـله       

ته په ډٻره لو اخالص و  موحد عارف  د زړه  په ژغورنه کي بل ځای،  له بٻالبٻلو  اغيارو څخه  د

   :وريگه گستر

  چي يې غير په نظر کښي نه کښٻـوزي            

  موحد عارف خبر شـــه له اخالصـه  

  چي موجود دي ماسوا وي په خاطر کښـي          

   بدمشرک غافل دورتر شه له اخالصه

مخلوقات وري، ھغه ناپايه او تلپاتې ھستي، چي دکايناتو ټول مخلص، پر ټولو عالمو يوازي يوه ھستي گ

« دې مقام ته نو په اسالمي عرفان کي د  . ھيڅ شی نستهبل موجودات  په ژوندي دي؛ او  تر دې ھستۍ دباندي او 

د ده کالم . مقام وايي، چي تر خورا ډٻرو عرفاني کوښښو او رياضتو وروسته تر السه کيږي » وحدت الوجود 

  : چي وايي دئ،

  ئ                ن حرام دافاني گمـ ف  

  ئ چي نٻست ھست گڼي انعام د

  نٻست  موجود په جھان نشته                   

     ئ غير چري کـوم ، کدام د

ي، چي تر يخپرانوارد مخلص له عرفاني ډکټورينو سره سم د توحيد لمر ھغه مھال د انسان پر زړه   

  :ژغورل سي ونده ھرڅه مخکي د اغيارو له ب

  د ال خنــجر شه            الم  الف  

   پرې عدم د غير اثر شه

  چي اثر ورک شي د غير              

   د توحيدڅرگندقمــر شه

 ته گوري؛ او د هللا تعالی د  اليزالي  ھستۍ )افتو( اپتوسي مثنوي کي د شرک  تيارو او ړپه يوه پا

  :ار  و پٻژني؛ او  بيا د حق په پٻژندنه او موندنه کي ھڅه وکړی ي، چي لومړی اغييپلټونکو ته بلنه ورک

  بعضی ھا از گفتۀ ديـــو ھوا                     «  

  رفته اند در ظلمت شرک ای مھا

  نيست از حق مشرکان را وفر سود                        

  جز خواری و پريشــانی  درود

                  قول و گفتارش بقدر علم و عقل         

  فکر شان از گفتن شان کــردن نقل

  عزت اندر جستجوی  غير نيست                           

  غير را در ملک عزت سير نيست

   ســـــود                          ی چیھمچنين غير بشناس

  »۵ تا نه شنــــاسی خدا را ای ودود 
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ه نيسي، چي د بتانو او حجابو په له منځه وړلو سره د اغيارو سي مثنوي کي دې حقيقت ته گوتړپه بله پا

د يوه محبوب مينه يوازي کو په نفي کولو سره ٻد اغيارو او اړپه بله ژبه،  له منځه ځي؛   او مصيبتونه ھمبالوي

  : پر زړه کښٻني؛ او د توحيد لمر تجال مومي 

  گر شوی از غير حق بيــزار تو          

  اغـيار تو محو گردانی بال 

   دانی آن گمان غـير دان            یغير چ

  غير نبود اين زمين و آســمان

  جمله حق بحق اند اين مشتعل          

   نيستند از خود ھمه اين آب وگل

  غير آن باشد که آواز خود بـــود           

  ھم قيامش از خود و ھـم خود رود

***                    

  بان گورې د يــار مخ             په ھر څه کي به تا

   په  دا ال نفي، نفي کړه د اغيــار مخ

  ئ              بد گمان د غيريت تر ميان غبــــــار د

  شرک، غبار کړه بر طرف گوره اظھار مخ

  !             که حجاب د غيريت له ميانه واخلـې 

   پر ھر لور به عيان گورې  د نـگار مخ

ي، چي د انسان  وجود او بشري خويونه، په خپله د يکي دا عرفاني نظريه بيان ومخلص، په دغو بيت

، د حق تعالی له بې ساري ھستۍ سره  پيوستون  ويناپه بله   .  ونه دي او حجابونهريښتيني  وصال  په الر کي خنډ

  :، چي د حق الروی  خپل وجود او ھستي  ھٻره کړي ئيسر ديوازي ھغه مھال مُ 

  ر عصـيان آمده           اين وجود بھ

   وين خوديت بھر کفــران آمده

  چون خودی رفت و خدا آمد پديد         

  چون خدای آمد گناه ز آنجا پريد

  غير حق رامحو کن گر عـارفی           

   آن گمان تست آن را ُکـن نفی

  چون گمانت رفت يکی بينی ھمه     

   اين و آن در ذات حق بيـنی ھمه

 زړه کي د نورو مينه او څَوب له منځه والړ سي، له ھغه سره د شرک او بت پرستۍ ټولي کله چي په

  جرړي ھم له بٻخه وزي؛ او موحد عارف په ھر څه کي بې خدايه  

  :بل څه نه گوري 

  چونکه غيرت بشد از دل عــدم              « 

   » ۶ شرک رفت و محو گردانيد صنم 
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الړه، د عاشق او وود دغيرگومان بولي؛ کله چي دا خودي له منځه بل ځای، د انسان  ھستي ډوله وج

 ليري کيږي؛ او انسان  يوازي د يار د ښايست ناپايه او بې ساري  سمندر  ھم په خپلهمعشوق تر منځ ټول حجابونه

  :گوري 

  غير نشته په جھان کښي           

  ! بد گمان له زړه جـدا کړه

  تماشا کاندي په خپله         

  !ته خودي خپله فنأ کړه 

  ئ            ستا خودي د غير گمان د

  !  له زړه محوه دا احبأ کړه

  که دغه گرد ناپــديد شي          

  ! ننداره د لوی دريـا کړه

ي، چي شپه او ورځ په خوله د خدای او رسول يپه يوه غزله کي د ھغو کسانو درواغجني څٻرې رسوا ک

ي؛ چا ته د مدير او رييس، يپاره د سلو ناکسانو دروازې ټکدن کي د يوې گولې رزق د د ين ناري وھي؛ خو په باط

 روښانهمخلص، په ډاگه وايي، چي دا کسان د .  ي يچاته د وزير اوسلطان  په ويلو سره ډول ډول  تمي او اسرې ک

  :قرآني ُحکمو له مخي ھيڅکله د حق تعالی د دوستۍ او پٻرزويني مقام ته نسي رسٻدالی 

  ي اسره لري د غـير په خاطر کښي                    چ

   له مذاذهي د موال پر در محسوب د

  بٻھـوده لولي                     ٧واياک نستعين 

  چي له غيرو ده باري ناقه شمـاذه

  !                     په ھر کار مدد له ده غواړه مخلصه 

  د بل کس مدد، ياري نه ده نفـاذه

   : انځورييته والی داسيسحدت الوجود د فلسفې په نورو  انځورو کي د غير نمخلص، د و

  غير نشته په دوه کونه            

  ئ آب مٻوه اوبه يې رس د

  بد ھوس گمان د غير

  ئغير فکر دي عبس د

***             

 له غيرته يې ُکل غــــير بر طرف که           

   په شپږ لوري شه موجود گلزار زما

                       ***  

  د پرھٻز څکه مي وکړه له ُکل غيره            

  د يار ُحب شه په باطــن زنار زما
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